
 
 

 

0B یآموزش دندانساز 

1Bد یبدان دیکه با  ینکات و 

 

 

 

 

 

 2B ست؟ یچ یخدمات آموزش دندانساز 

19B از مهم ها تبدیل شده است. همین موضوع باعث ترین مهارت مهارت دندانسازی در دنیای امروز به یکی 
 .مند شوند تا از این خدمات بهره ببرندشده تا بسیاری از افراد عالقه

تر برای شما بگوییم، رشته دندانسازی با عنوان مهارت ساخت پروتزهای دندانی  اگر بخواهیم به صورت دقیق 
 .شود شناخته می 

20Bشود. فردی که به ارائه های رشته تجربی و علوم پزشکی دسته بندی میاین رشته به عنوان یکی از زیرشاخه
م انواع پروتزها، ایمپلنت، اجزای کاشتنی، پروتزهای فک تواند در زمینه ترمیپردازد، میخدمات دندانسازی می

 .های مرتبط با ارتودنسی و… خدمات رسانی کندو صورت، تولید پالک

21Bبهره گرفته، به صورت شخصی عملیاتی را روی دندان بیمار  خدمات آموزش دندانسازی معموًال فردی که از
نمی  را میانجام  نیاز  مورد  اجزای  تنها  و  ر دهد  دکتر سازد.  نظر  زیر  باید  درمانی  ارائه خدمات  و  وند نصب 

 .دندانپزشک صورت بگیرد

هیچ  بدون  کند  شما کمک  به  دندانسازی  اموزش  خدمات  از  استفاده  تا  شده  باعث  موضوع  گونه همین 
 .مسئولیت سنگین و استرسی، به راحتی از این مهارت درآمد داشته باشید 

22Bکنیم تا انتهای این مقاله مات استفاده کنید، به شما پیشنهاد میاگر شما نیز کنجکاو هستید تا از این خد
 .با ما همراه باشید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 3Bم؟یبهره ببر  یاز خدمات آموزش دندانساز  میتوانیچگونه م 

4B یکدیگر تر برای شما شرح دادیم که شغل دندانسازی چیست و یک دندانساز چه وظایفی را بر عهده دارد. حال بیایید با  پیش

 .توانید مهارت دندانسازی را یاد بگیرید و در این زمینه مشغول به کار شویدبررسی کنیم که از چه طریق می

5Bکی آکادم لیتحص 

 .بهره ببرید، تحصیل آکادمیک است خدمات آموزش دندانسازی  تواند به شما کمک کند از روش اولی که می   

23B ها به صورت آکادمیک آموزش دندانسازی در جامعه پزشکی، این مهارت در دانشگاهدار بودن و نیاز به مهارت  به دلیل پرطرف
 .شودداده می 

می  رتبه شما  صورت کسب  در  و  شرکت کنید  سراسری  آزمون  در  سراسری  متقاضیان کنکور  همراه  به  توانید 
 .مناسب، در طی چند سال مدرک دندانسازی خودتان را دریافت نمایید

24B  های سازمان ها و به صورت آکادمیک بهره ببرید، باید اطالعیه بتوانید از خدمات آموزش دندانسازی در دانشگاهبرای این که
توانید درست مانند سایر متقاضیان کنکور، روند انتخاب رشته را طی کنید و در دانشگاه سنجش را طی کنید. با این کار می 

 .مورد نظر خود پذیرش شوید

 6Bگوناگون  یهادر آموزشگاه  لیتحص 

 25B های اموزش دندانسازی  تر از این خدمات بهره ببرید، تحصیل در دوره تواند به شما کمک کند تا راحت روش دیگری که می
های بسیار زیادی در زمینه ارائه خدمات اموزش دندانسازی  باشد. در حال حاضر، با توجه به تقاضای جامعه، آموزشگاه می 

ها، به راحتی توانید با مراجعه به معتبرترین آموزشگاه مند هستید، می به یادگیری این مهارت عالقه کنند. اگر شما  فعالیت می 
 .ای شویددر رشته دندانسازی حرفه 

، جزو آن دسته از مراکزی است که خدمات کامل و جامع البراتوار دندانسازی های دنت مرکز خدماتی و آموزشی 
اختیا  در  را  دندانسازی  مهارت  می آموزش  شما  است.  داده  قرار  شما  صفحۀر  طریق  از  دنت  توانید  های 

 .کند را مالحظه کنید های تخصصی که این مجموعه برگزار می دوره  آکادمی 

  



 

 

 

7B های بسیار پایینی برای تحصیل دانشگاهی و آکادمیک رشته دندانسازی در نظر گرفته متأسفانه در حال حاضر ظرفیت

این که ه به  توجه  با  بازار کار رشته شده است.  باشد،  ارتباط  با یک دندانساز در  تا حداقل  نیاز دارد  ر دندانپزشک، 

 .دندانسازی نیز بازار کار بسیار مناسبی است 

توانید به راحتی مشغول به کار شوید و روند پس به احتمال صد درصد، شما با استفاده از این خدمات می 
 .درآمدزایی خودتان را شروع کنید 

  

 

 

 

 

 8B م؟ یر یگیم  ادیرا  ییهاچه مهارت   ،یدر دوره آموزش دندانساز  

26Bهای به هر حال اگر شما قصد داشته باشید تا از خدمات و آموزش دندانسازی بهره ببرید، باید با سرفصل
آموزشی این خدمات بیشتر آشنا شوید. شما باید حتمًا هنگام انتخاب آموزشگاه مورد نظر خود، در رابطه با 

هایی که قرار است در دوره اموزش دندانسازی به شما آموزش داده شوند تحقیق کنید، تا بتوانید سرفصل
 .ترین دوره را انتخاب کنیدترین و جامعکامل

 گیری  آشنایی با انواع مختلف مواد قالب •
 گیرینحوه قالب  •

 ریزی شناخت اشکاالت موجود هنگام قالب  •
 ایمپلنت  شناخت ابزار های مورد نیاز برای •

 ها آشنایی با انواع متفاوت سرامیک  •
 های چینی فلزی نحوه ساخت روکش   •

 پرسلن گذاری  نحوه  •
 های تمام سرامیک یا زیرکونیوم آشنایی با انواع مختلف روکش •

o  عنوان یک دندانساز نیاز داشته باشید آشنایی با انواع مختلف محصوالتی که ممکن است شما به
 . یاد بگیریدها را  کار با آن 

 

           



 

 

 

27B های آموزش دندانسازی آموزش داده باشند که در تمامی دوره های کلی میهایی که ما برای شما نام بردیم، سرفصل سرفصل
 .شوندمی 

28B مشاورین متخصص البراتوار دندانسازی  توانید با تر هستید، می تر و کامل های تخصصی اما اگر به دنبال دوره
 .باشندها می این دوره کدام های تا متوجه شوید سرفصل  های دنت ارتباط بگیرید

9B ضرورت دارد؟ یچرا استفاده از خدمات آموزش دندانساز 
29B های  تر برای شما کمی توضیح دادیم که چرا خدمات دندانسازی تا این حد خدمات مهمی هستند. به منظور ارائه درمان پیش

توانید دندانساز ارتباط بگیرد. به همین دلیل شما می دندانسازی با کیفیت، هر دندانپزشک نیاز دارد که حداقل با یک یا چند  
تواند یکی از نیازهای  با استفاده از این خدمات، یکی از نیازهای مهم جامعه را برطرف سازید. به طور کلی رشته دندانسازی می 

 .روز افزون در زمینه دندانپزشکی را برطرف سازد

ها در این علوم، هم به دندانپزشکان و هم به بیماران داشتن تخصص در زمینه دندانسازی و ایجاد پیشرفت 
می  دندان کمک  دادن  دست  از  صورت  در  تا  دندان کنند  برای  مناسبی  جایگزین  بتوانند  راحتی  به  های ها، 

 .های خودشان را بهبود ببخشند خودشان پیدا کنند و سالمت و زیبایی دهان و دندان 

 

 

 

 

 

 10Bیاستفاده از خدمات آموزش دندانساز  یا یمزا یبررس 
11Bشما برای  آموزش طور به حال که  با  رابطه  در  با   دندانسازی کامل  بیایید  صحبت کردیم،  خدمات  این  از  استفاده  نحوه  و 

  :باشندمی هاکدام  یکدیگر بررسی کنیم که مزایای این شغل

 12B درآمد باال 
       13B مزایای استفاده از این خدمات باشد، درآمد باالستتواند در دسته  مورد اولی که می. 

توانید در البراتوارهای مجهز مشغول به کار شوید و همین موضوع های تخصصی می شما با شرکت در دوره 
 .ی خودتان به دست بیاورید تواند به شما کمک کند تا درآمد مناسبی از حرفه می 

https://highdentlab.com/contact-us/
https://highdentlab.com/contact-us/
https://highdentlab.com/contact-us/
https://highdentlab.com/contact-us/


 

 

 

 14Bارائه خدمات یتنوع باال 

30B  توانید به انتخاب خودتان یکی از بینید. اما می آموزش دندانسازی، خدمات گوناگون و متنوعی را آموزش می شما در دوره
 .ها را به صورت تخصصی انتخاب کنید و در آن به خدمات رسانی بپردازیداین شاخه 

 .خودتان پیش ببرید کند تا شغل و فعالیت کاری خود را دقیقًا مطابق سلیقه  این موضوع به شما کمک می 

 15Bیاجتماع گاهیباال رفتن جا 
31B دانید، پزشکان در جامعه ما جایگاه اجتماعی نسبتاً مناسبی دارند. شما با استفاده از خدمات  همان طور که همه شما می

اجتماع شود تا شما نیز جایگاه مناسبی در  گیرید و همین موضوع باعث می آموزش دندانسازی، یک حرفه پزشکی را یاد می 
 .داشته باشید

برای شما مهم می اگر کالس کاری و حرفه  به هدفتان  مهارتی است که می  دندانسازی  باشد،ای  را  تواند شما 
 .برساند 

16B نیبا متخصص یهمکار 
32Bتوانیم به همکاری با متخصصین اشاره کنیم. شما به عنوان از دیگر مزایای مهم استفاده از خدمات آموزش دندانسازی، می

دندانساز، به صورت مستقیم با دندانپزشکان ارتباط دارید. این ارتباط همیشگی شما حین کار و یا حین طراحی و تولید یک  
 .تر را یاد بگیریدتر و تخصصی های کاربردی کند تا مهارت های مورد نیاز، به شما کمک می انواع قالب 

شناخته نشود، اما بسیاری از دندانسازان با   شاید در دید اول این نکته به عنوان یک مزیت شغل دندانسازی 
تر کند و در حال گذشت زمان و با بهبود تجربه دندانپزشکی، تصمیم گرفتند که تخصص خودشان را گسترده 

 .حاضر با گرفتن مدارک آکادمیک، به عنوان دندانپزشک مشغول به کار هستند 

33B دندانپزشک شدن را نیز پیش روی خودتان داشته باشیدتوانید با استفاده از این خدمات، مسیر پس شما می. 

  



 

 

 

17Bبه سراغ کدام خدمات  یدندانساز  یاستفاده از خدمات آموزش یبرا
 م؟ یدهنده برو

34Bدار ساز و پرطرفهای پولبا توجه به این موضوع که در حال حاضر رشته دندانسازی به عنوان یکی از رشته
کنند تا با ارائه خدمات آموزش دندانسازی، برای خودشان ها تالش میآموزشگاهشود، بسیاری از  شناخته می

 .درآمدزایی داشته باشند

اما این  .کنند که مدارک معتبری را در انتهای دوره به شما ارائه خواهند دادها ادعا می بسیاری از این آموزشگاه 
نمی  و  ندارند  اعتباری  تخصص شما  مدارک هیچ گونه  ثابت کنندتوانند  به البراتوارهای متفاوت  اگر  .را  پس 

ای ای مشغول به کار شوید، بهتر است که از خدمات اموزش دندانسازی حرفه خواهید در یک البراتوار حرفه می 
 .نیز بهره ببرید 

35Bبرای شما گفتیم البراتوارهمان طور که پیش نیز  ارائه های دنت تر  بر  از البراتوارهایی است که عالوه   یکی 
این البراتوار میخدمات دندانسازی، می در  بپردازد. شما  نیز  آموزش مهارت دندانسازی  به  به تواند  توانید 

های متفاوتی دندانسازی را یاد بگیرید و در یک البراتوار تخصصی صورت تئوری و همچنین عملی، مهارت 
 .مشغول به کار شوید

باکیفیت  دنبال  به  دندانساز اگر  آموزش  خدمات  می ترین  هستید  آموزش ی  بخش  پشتیبانان  با    توانید 
 .تری در رابطه با خدمات این سایت داشته باشیدارتباط بگیرید تا بتوانید اطالعات کامل  های دنت  مجموعه 

18Bی بندجمع 

36Bاز این خدمات بهره ببرید و یک مهارت را یاد بگیرید و برای خودتان درآمد زایی داشته شما می     خواهید 
باشید. پس هیجان زده عمل نکنید و سعی کنید که با تحقیق یکی از بهترین مراکز ارائه دهنده خدمات 

سترس و فشار روانی کمتری این کند تا با ادندانسازی را پیدا کنید. این موضوع به شما کمک می   آموزش  
 .مهارت را فرابگیرید و بتوانید به راحتی از مهارت خود بهره ببرید

37Bدوره انتخابی، پشتیبانی و راهنمایی بعد   زمان  مدت آموزشی دندانسازی، هایبرای اطالع از چگونگی دوره
هزینه  آموزش  از همچنین  شماره  از توانیدمی هادوره  و  زیر  طریق   تماس های 
 .الزم را دریافت کنید  هایراهنمایی تا فرمایید اصلح

38Bبهترین   الزم است بدانید تا اینکه ایدوره در هر نامثبت  قبل از دقیقاً  که کنیدمی مشاوره و اطالعاتی دریافت
 .را داشته باشید تصمیم

39B ۲۸۴۲۶۰۵۰-021      

40B ۵۸۹۴ ۲۶۳  ۱۳۹۰    
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	چرا استفاده از خدمات آموزش دندانسازی ضرورت دارد؟
	       مورد اولی که میتواند در دسته مزایای استفاده از این خدمات باشد، درآمد بالاست.
	 درآمد بالا
	حال که برای شما به طور کامل در رابطه با آموزش دندانسازی و نحوه استفاده از این خدمات صحبت کردیم، بیایید با یکدیگر بررسی کنیم که مزایای این شغل کدامها میباشند: 
	 بررسی مزایای استفاده از خدمات آموزش دندانسازی
	اما اگر به دنبال دورههای تخصصیتر و کاملتر هستید، میتوانید با مشاورین متخصص لابراتوار دندانسازی های دنت ارتباط بگیرید تا متوجه شوید سرفصلهای این دوره کدامها میباشند.
	سرفصلهایی که ما برای شما نام بردیم، سرفصلهای کلی میباشند که در تمامی دورههای آموزش دندانسازی آموزش داده میشوند.
	به هر حال اگر شما قصد داشته باشید تا از خدمات و آموزش دندانسازی بهره ببرید، باید با سرفصلهای آموزشی این خدمات بیشتر آشنا شوید. شما باید حتماً هنگام انتخاب آموزشگاه مورد نظر خود، در رابطه با سرفصلهایی که قرار است در دوره اموزش دندانسازی به شما آموزش داده شوند تحقیق کنید، تا بتوانید کاملترین و جامعترین دوره را انتخاب کنید.
	 در دوره آموزش دندانسازی، چه مهارت هایی را یاد میگیریم؟ 
	متأسفانه در حال حاضر ظرفیتهای بسیار پایینی برای تحصیل دانشگاهی و آکادمیک رشته دندانسازی در نظر گرفته شده است. با توجه به این که هر دندانپزشک، نیاز دارد تا حداقل با یک دندانساز در ارتباط باشد، بازار کار رشته دندانسازی نیز بازار کار بسیار مناسبی است.
	 تحصیل در آموزشگاه های گوناگون
	 تنوع بالای ارائه خدمات
	از دیگر مزایای مهم استفاده از خدمات آموزش دندانسازی، میتوانیم به همکاری با متخصصین اشاره کنیم. شما به عنوان یک دندانساز، به صورت مستقیم با دندانپزشکان ارتباط دارید. این ارتباط همیشگی شما حین کار و یا حین طراحی و تولید انواع قالبهای مورد نیاز، به شما کمک میکند تا مهارتهای کاربردیتر و تخصصیتر را یاد بگیرید.
	همان طور که همه شما میدانید، پزشکان در جامعه ما جایگاه اجتماعی نسبتاً مناسبی دارند. شما با استفاده از خدمات آموزش دندانسازی، یک حرفه پزشکی را یاد میگیرید و همین موضوع باعث میشود تا شما نیز جایگاه مناسبی در اجتماع داشته باشید.
	 بالا رفتن جایگاه اجتماعی
	شما در دوره آموزش دندانسازی، خدمات گوناگون و متنوعی را آموزش میبینید. اما میتوانید به انتخاب خودتان یکی از این شاخهها را به صورت تخصصی انتخاب کنید و در آن به خدمات رسانی بپردازید.
	پس شما میتوانید با استفاده از این خدمات، مسیر دندانپزشک شدن را نیز پیش روی خودتان داشته باشید.
	جمعبندی
	شما میخواهید از این خدمات بهره ببرید و یک مهارت را یاد بگیرید و برای خودتان درآمد زایی داشته     باشید. پس هیجان زده عمل نکنید و سعی کنید که با تحقیق یکی از بهترین مراکز ارائه دهنده خدمات آموزش   دندانسازی را پیدا کنید. این موضوع به شما کمک میکند تا با استرس و فشار روانی کمتری این مهارت را فرابگیرید و بتوانید به راحتی از مهارت خود بهره ببرید.
	برای اطلاع از چگونگی دورههای آموزشی دندانسازی، مدت زمان دوره انتخابی، پشتیبانی و راهنمایی بعد از آموزش و همچنین هزینه دورهها میتوانید از طریق شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید تا راهنماییهای لازم را دریافت کنید.
	021-۲۸۴۲۶۰۵۰    
	مشاوره و اطلاعاتی دریافت میکنید که دقیقاً قبل از ثبتنام در هر دورهای لازم است بدانید تا اینکه بهترین تصمیم را داشته باشید.
	با توجه به این موضوع که در حال حاضر رشته دندانسازی به عنوان یکی از رشتههای پولساز و پرطرفدار شناخته میشود، بسیاری از آموزشگاهها تلاش میکنند تا با ارائه خدمات آموزش دندانسازی، برای خودشان درآمدزایی داشته باشند.
	برای استفاده از خدمات آموزشی دندانسازی به سراغ کدام خدمات دهنده برویم؟
	۵۸۹۴ ۲۶۳ ۰۹۱۳  
	همان طور که پیشتر نیز برای شما گفتیم لابراتوار های دنت یکی از لابراتوارهایی است که علاوه بر ارائه خدمات دندانسازی، میتواند به آموزش مهارت دندانسازی نیز بپردازد. شما در این لابراتوار میتوانید به صورت تئوری و همچنین عملی، مهارتهای متفاوتی دندانسازی را یاد بگیرید و در یک لابراتوار تخصصی مشغول به کار شوید.
	پیشتر برای شما کمی توضیح دادیم که چرا خدمات دندانسازی تا این حد خدمات مهمی هستند. به منظور ارائه درمانهای دندانسازی با کیفیت، هر دندانپزشک نیاز دارد که حداقل با یک یا چند دندانساز ارتباط بگیرد. به همین دلیل شما میتوانید با استفاده از این خدمات، یکی از نیازهای مهم جامعه را برطرف سازید. به طور کلی رشته دندانسازی میتواند یکی از نیازهای روز افزون در زمینه دندانپزشکی را برطرف سازد.
	مهارت دندانسازی در دنیای امروز به یکی از مهمترین مهارتها تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از افراد علاقهمند شوند تا از این خدمات بهره ببرند.

